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Godkendelse af støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer 

Juni 2012 
 

 
NGO FORUM modtog den 20. april 2012 seks ansøgninger om støtte til mindre kapacitetsudviklingsinitiativer: 

1) En ansøgning fra Agro-økologisk netværk om støtte til Udvikling af organisatorisk kapacitet og fagligt 
fællesskab indenfor agro-økologiske landbrugsmetoder – en fortsættelse af aktivitetsstøtte. 

2) En ansøgning fra Netværk for Sundhed og Udvikling om støtte til at afholde en række møder/seminarer, 
som har til formål at tilføre nye viden og erfaringer indenfor specifikke områder af sundhedssektoren.   

3) En ansøgning om støtte til afholdelse af tre større workshops med fokus på værdikædetilgang og 
strategisk CSR – i forlængelse af tidligere aktivitetsstøtte. 

4) En ansøgning fra Aidsnet om støtte til et initiativ med fokus på at videregive internationale erfaringer fra 
AIDS 2012-konferencen, samt to andre tematiske seminarer og et dialogmøde – bygger videre på 
erfaringer fra tidligere netværksstøtte.  

5) En ansøgning om støtte til afholdelse af en stor konference med fokus LGBT i Syd – fase 2.  
6) En ansøgning fra Mellemamerika Demokrati Netværk om støtte til vidensindsamling omkring arbejdet 

med demokrati i Mellemamerika. 

Indstillingsudvalgets opgave har været at vurdere de indkomne ansøgninger om støtte til mindre 
kapacitetsopbygningsinitiativer samt – på baggrund af NGO FORUMs ”retningslinjer og bevillingskriterier” og 
”fælles strategiske prioriteter” – at udarbejde en skriftlig, prioriteret indstilling til NGO FORUMs formand. De nye 
strategiske prioriteter foreskriver at NGO FORUMs formand, på basis af indstillingen, godkender mindre 
ansøgninger og informerer det Stående Udvalg inden den endelige godkendelse meddeles ansøgerne. 

Samlet beløb til rådighed for denne ansøgningsrunde er ca. 820.000 kr.  
 
Samlet oversigt over ansøgningerne: 
 
Ansøgning Værtsorganisation Ansøgt beløb Indstillet beløb  
Agro-Økologisk Netværk Økologisk Landsforening 195.810 kr. 195.810 kr. 
Netværk for Sundhed og Udvikling Sex og Samfund 200.000 kr. 200.000 kr. 
Værdikædetilgang og strategisk CSR Fair Trade Danmark 199.716 kr. 199.716 kr. 
Aidsnet AIDS-Fondet 198.817 kr. 150.000 kr. 
LGBT i Syd Sex og Samfund 199.754 kr. 100.000 kr. 
Mellemamerika Demokratinetværk Mellemamerika Komiteen 191.345 kr.  0 kr. 

    
Total  1.185.442 kr. 845.526 kr. 

Total til rådighed  820.000 kr. 820.000 kr. 
 
 
Ansøgningerne: 
 

1) Agro-Økologisk netværk: Udvikling af organisatorisk kapacitet og fagligt fællesskab indenfor 
agro-økologiske landbrugsmetoder (lead organisation: Økologisk Landsforening) 

Resume: 
Netværket søger om støtte til fortsat at indsamle, udveksle og udvikle erfaring vedrørende agro-økologiske 
landbrugsmetoder med henblik på at udvikle et længerevarende agro-økologisk netværk blandt store og små 
danske NGOer. Det overordnede mål er styrkelse af danske organisationer, som arbejder med landbrug og 
fødevareproduktion i samarbejde med partner-organisationer i det globale syd. Herunder arbejdes der med tre 
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specifikke målsætninger: 1) Styrkelse af viden og kapacitet indenfor agro-økologisk landbrug, 2) Styrkelse af 
evne til at arbejde med denne viden i praksis i samarbejde med partnere i syd, samt 3) Styrkelse af debat og 
viden i den danske offentlighed og målrettet fortalervirksomhed. Der planlægges 2 kapacitetsopbygnings 
workshops og videreførsel af database og hjemmeside, videreudvikling af 2 fokussparringsgrupper, samt 
afholdelse af 2 offentlige heldagsmøder, der skal sætte fokus på temaet i den offentlige debat.  

Forskere vil blive inviteret med til de planlagte møder. Netværket samarbejder desuden allerede nu med 
initiativet for Programmatisk Klimaarbejde i Udviklingslande og Vækst og Beskæftigelsesplatformen under 
Building Stronger Universities (BSU). 

Der er 26 organisationer og 15 forskere involveret i Agro-økologisk netværk. Styregruppen for netværket 
udgøres af 3-8 personer.  

Agro-økologisk netværk modtager på nuværende tidspunkt støtte fra puljen med en bevilling, som udløber i 
sept. 2012.  

Vurdering: 
Initiativet vil arbejde med fattigdomsbekæmpelse gennem øget landbrugsproduktion og styrkelse af lokale 
bæredygtige fødevaresystemer. Set i lyset af det kommende Rio+20 topmøde med grøn vækst, bæredygtig 
udvikling samt fødevaresikkerhed og landbrug på dagsordenen, er agro-økologisk landbrug et meget relevant 
tema, der relaterer sig til de globale udviklingstendenser. Samtidig relaterer temaet og initiativet sig til 
civilsamfundsstrategien og den nye danske udviklingspolitik, idet der bl.a. er fokus på mindre 
landbrugsproduktioner og arbejdes med en rettighedsorienteret tilgang. Det vurderes, at initiativet er strategisk 
tænkt ift. de 3 hovedindsatsområder og at der er god sammenhæng mellem målsætninger, aktiviteter og 
forventede resultater.  

Der er en stor mangfoldighed blandt medlemsorganisationerne. Netværket har formået at udvide listen af 
interesserede organisationer/forskere væsentligt siden netværkets ansøgning fra 2011, hvilket vidner om 
temaets og initiativets relevans. Økologisk Landsforening har dog umiddelbart en (meget) dominerende rolle i 
netværket og det kan være vanskeligt at vurdere de andre medlemsorganisationers engagement og forpligtelse. 
Initiativet bør arbejde for en større forankring af aktiviteterne i den brede medlemskreds.   

Der er indregnet 80.000 kr. til at koordinere aktiviteterne hvilket udgør ca. 41% af det samlede budget. Dette 
vurderes at være meget rimeligt.  

Godkendelse: 
Initiativet støttes med det ansøgte beløb på 195.810,00 kr.   

2) Kapacitetsopbygning af Netværk for Sundhed og Udvikling (lead organisation: Sex og Samfund) 

Resume: 
Der søges om støtte til at afholde en række møder/seminarer, som har til formål at tilføre ny viden og erfaringer 
indenfor specifikke områder af sundhedssektoren. Målet er at styrke medlemsorganisationernes kapacitet som 
NGOer engageret i sundhedssektoren samt styrke netværkets identitet og udvikle netværkets rolle og 
muligheder indenfor fortalervirksomhed i national og international sammenhæng. Der vil være fokus på nye 
tendenser indenfor globalt sundhedsarbejde, særligt med henblik på: 1) fortalervirksomhed overfor Danida samt 
overfor partnerlandene (herunder fælles seminar med Danida om mor-barn sundhed), 2) kapacitetsopbygning 
af Syd-partnerne via Nord-partnerne, samt 3) innovative metoder, best practices og samarbejde med forskere 
herunder arbejde med sociale indikatorer.  

Arrangørgruppen har 7 medlemmer, der repræsenterer Sex & Samfund, Red Barnet, Røde Kors, Maternity 
Worldwide, IMCC, Globale læger, Aids-fondet. Derudover er der vedlagt en liste med mere end 100 danske 
organisationer, der er engageret i sundhedssektoren i udviklingslandene.  
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Koordinatorfunktionen placeres hos Sex & Samfund. Ca. 180 timer totalt til at koordinere aktiviteterne (ca. 370 
kr. / time), hvilket med antallet af aktiviteter synes meget rimeligt (33% af det samlede beløb til koordinering). 
Der er indregnet et egetbidrag i form af personaleressourcer og forplejning fra Arrangørgruppens medlemmer 
og fra andre aktive medlemmer. 

Det er første gang det uformelle sundhedsnetværk søger penge fra puljen.  

Vurdering: 
Ansøgningen vurderes som et relevant initiativ indenfor sundhedsfeltet, med et stort engagement fra en bredt 
forankret Arrangørgruppe, meget bred basis hos u-landsorganisationerne samt gode forbindelser til 
forskningsverden og globale netværk samt Danida. Aktiviteterne vurderes at have den rette kombination af 
forankring i medlemmernes egen praksis samt input fra forskningsverdenen og globale netværk, og det virker 
dermed sandsynligt, at initiativet kan styrke kapaciteten hos de deltagende organisationer. Der er behov for at 
trække civilsamfunds- og rettighedstænkning ind i sundhedstiltagene i Syd og derfor vurderes initiativet at være 
strategisk vigtigt og relevant i forhold til civilsamfundsstrategien og den nye danske udviklingsstrategi. Der 
opfordres til at koordinere med Forum for Rettigheder og Diversitet for at trække på deres erfaringer med 
rettighedsbaseret udvikling.  

Der lægges stor vægt på arrangementerne, men det fremgår ikke, om der efterfølgende evalueres samt om der 
udarbejdes skriftlig dokumentation af den viden der fremlægges og udveksles ved disse arrangementer. Det 
vurderes, at der er behov for dokumentation af arrangementerne og de erfaringer der deles, og at der som 
minimum planlægges en intern evaluering for at sikre en opsamling af erfaringerne og læring fra initiativet. En 
forudsætning for støtte er derfor, at netværket fokuserer mere på den skriftlige vidensopsamling.  

Der lægges i ansøgningen op til etablering af en hjemmeside, men det fremgår ikke hvad man vil med 
hjemmesiden samt hvilken dokumentation, den skal indeholde. Derfor indstilles det, at man venter med 
etablering af en separat hjemmeside indtil man kan dokumentere, at der er behov for dette samt hvordan den 
forventes vedligeholdt. Budgetbeløbet på 25.000 kr. til etablering af hjemmeside kan med fordel omallokeres til 
at sikre en skriftlig vidensopsamling. NGO FORUMs hjemmeside samt evt. etablering af en ’groupsite’ vil kunne 
sikre formidling og udbredelsen af materialet.    

Godkendelse: 
Initiativet støttes med det fulde beløb på 200.000 kr. under forudsætning af, at budgettet revideres for at tage 
højde for skriftlig vidensopsamling.  

3) Værdikædetilgang og strategisk CSR (lead organisation: Fair Trade Danmark) 

Resume: 
Ansøgningen sætter fokus på mulighederne i partnerskaber imellem private virksomheder og NGOer for at 
skabe vækst og beskæftigelse i Syd blandt de fattigste befolkningsgrupper. Målet for initiativet er 
kapacitetsopbygning af danske organisationer indenfor en helhedsorienteret tilgang til værdikæder således at 
de i højere grad kan deltage proaktivt i udviklingsarbejdet med værdikæder og samtidig sikre, at 
fattigdomsbekæmpelse og fordeling af vækst er i fokus. Initiativet skal dels udmunde i at et antal deltagende 
organisationer med udgangspunkt i værdikædetilgangen udarbejder strategier og dels i et antal konkrete pilot-
initiativer indenfor virksomheds-/ NGO samarbejde. Der planlægges tre workshops med fokus på henholdsvis: 
1) værdikædetilgang og strategisk CSR, 2) Udvikling af værdikædestrategier samt 3) Match-making (hvor findes 
nye partnere).   

Referencegruppen består af fire netværk/paraplyorganisationer (Fair Trade Danmark, DDRN, 
Projektrådgivningen, Dansk Forum for Mikrofinans), 2 organisationer (Børnefonden og IBIS) samt 
Håndværksrådet. Yderligere 10 organisationer/netværk samt en konsulent er listet som deltagere i initiativet. 



 

Samlet indstilling for mindre initiativer, forår 2012    Side 4 af 7 

Der søges om 45.000 til koordinatorfunktionen samt 30.000 kr. til en koordinerende ressourceperson fra 
Håndværksrådet (I alt ca. 38% af det samlede budget). Dertil kommer egetbidrag på 10.000 til 
koordinatorfunktionen og 30.000 kr. til den koordinerende ressourceperson. Alt i alt beregnes der 34 dages 
arbejde til koordinatoren og 18 dage til ressourcepersonen. 

Initiativet har en længere historie, der bla. har sit udspring i tre workshops under Kaffenetværket og en 
ansøgning til netværkspuljen, som blev godkendt men ikke kunne gennemføres pga. Kaffenetværkets afslutning 
i 2011. Ansøgningen forholder sig også til den undersøgelse af NGOers erfaring med vækst og 
beskæftigelsestiltag, som blev gennemført under NGO FORUM i 2011/12. Det er visionen på sigt at integrere 
netværket i Dansk Initiativ for Etisk Handel for at kunne fortsætte arbejdet i et etableret forum. 

 
Vurdering: 
Temaet vurderes at have strategisk vigtighed og der lægges vægt på konkrete strategier og handling fra de 
deltagende organisationers side. Tiltagene synes udviklet med et fattigdomsorienteret perspektiv og forankret i 
syd-partnernes virkelighed og det vurderes, at initiativet, med fattigdomsorientering som udgangspunkt, vil 
formå at opbygge kapacitet hos de deltagende danske organisationer og få betydning for samarbejde med Syd-
partnerne.  

De tre workshops virker både relevante og tilgængelige for de organisationer, der har tilkendegivet interesse og 
det vurderes, at de vil sikre dels viden / kapacitetsopbygning inden for feltet og samtidig sikre, at aktiviteterne 
munder ud i konkrete strategier for den enkelte organisation. De beskrevne kapacitetsopbyggende aktiviteter 
supplerer NGO FORUMs initiativer under prioritetsområdet ’globale tendenser’, da arbejdsgruppen for vækst og 
beskæftigelse har valgt at sætte fokus på en strategisk og politisk diskussion og ikke 
kapacitetsudviklingsaktiviteter.  

Budgettet virker realistisk. 

Godkendelse: 
Initiativet støttes med det ansøgte beløb på 199.716,00 kr. 

4) Aidsnet (lead organisation: AIDS-Fondet) 

Resume: 
Aidsnet søger om midler til at kunne opretholde muligheden for faglig opkvalificering og erfaringsudveksling om 
specifikke relevante emner i form af seminar og dialogmøde samt orientering, opdatering om og engagering i 
relevante nyheder, policies, trends og aktiviteter indenfor HIV/AIDS og udvikling nationalt og internationalt.  

Netværket ønsker at sætte fokus på opfølgning på den internationale AIDS 2012-konference samt to seminarer 
og et fyraftensmøde baseret på medlemsorganisationernes ønsker og den internationale agenda. Aktiviteterne 
inkluderer: 1) Opfølgningsmøde om AIDS 2012 for aidsnets medlemmer, 2) stort anlagt åbent tematisk seminar 
om ’key populations’, 3) dialogmøde om post-2015 debatten for aidsnets medlemmer, samt 4) deltagelse i 
UNAIDS-møde i Geneve hvor medlemmer kan deltage i ’constituency calls’ samt med et opfølgningsmøde.  

Koordineringsgruppen består af Aids-Fondet, Red Barnet, FKN samt Læger uden Grænser. Sekretariat hos 
Aids-Fondet. Aidsnet har 31 medlemsorganisationer.  

Aidsnet fik i december 2011 afvist en ansøgning om støtte til et større og længerevarende netværk. Baseret på 
en beskrivelse af det fortsatte behov for kapacitetsudvikling og erfaringsudveksling, er dette netværkets første 
ansøgning om mindre aktivitetsstøtte.    

Vurdering: 
Ansøgningen vurderes som et relevant initiativ indenfor sundhedsfeltet med god deltagelse fra 
koordinationsgruppen, men forankringen bredere i Aidsnet er sværere at få øje på. Det er positivt at netværket 
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fortsat satser på den efterspurgte internationale lyttepost-rolle, men der savnes en udfoldning af, hvordan det 
kan omsættes til gavn for organisationernes arbejde i syd. Netværkets styrke er gode forbindelser til 
forskningsverden og globale netværk samt Danida, men der savnes refleksion af hvordan dette potentiale kan 
bringe HIV/AIDS-dagsordenen ud til det bredere ulandsmiljø. 

Ansøgningen forklarer ikke hvorfor organisationerne ikke er gået sammen med det uformelle sundhedsnetværk 
om (dele af) aktiviteterne. I tilbagemeldingen fra NGO FORUM med afslag på Aidsnets større 
netværksansøgning i efteråret 2011 var vurderingen, at der var behov for at arbejde videre med HIV/AIDS som 
en del af en bredere sundhedsdagsorden og der blev opfordret til at det danske NGO miljø med interesse og 
aktiviteter indenfor sundhedssektoren sætter sig sammen og gennemtænker de behov, der er indenfor området. 
Ansøgningen fra Aidsnet vidner ikke om, at der har været en dialog med det uformelle sundhedsnetværk og det 
fremgår ikke på hvilken basis beslutningen om ikke at samarbejde med netværket er truffet. Det anbefales, at 
Aidsnet koordinerer og samarbejder med Sundhedsnetværket for at sikre, at initiativerne supplerer hinanden og 
undgår, at man ender i en situation, hvor man skal slås om ressourcer og deltagere.  

I ansøgninger er der ikke skrevet noget om, hvordan initiativet/aktiviteterne evalueres. Det anbefales, at der 
som minimum planlægges en intern evaluering for at sikre erfaringsopsamling. 

Der lægges op til at aktiviteterne koordineres af lønnet personale (koordinator/tovholder)) og det fremgår ikke 
om de deltagende organisationer også vil ligge ulønnede timer i planlægning og udførelse af aktiviteterne 
udover deltagelse i styregruppemøder. Der er indregnet ca. 114 timer totalt til at koordinere aktiviteterne og 70 
timer til nyhedsbreve. En stor det af timerne afregnes med en meget høj timeløn (ca. 550 kr./time) og derfor 
udgør udgifter til koordinering en meget stor del af det samlede budget (ca. 57%). Det står klart i budgetformatet 
for ansøgninger at der ikke kan beregnes overhead på timeløn til koordinering og derfor vurderes det, at en 
timeløn på 550 kr. er for høj.   

Godkendelse: 
Initiativet støttes med et beløb på 150.000 kr. Aidsnet skal indsende et revideret budget, der bygger på en 
rimelig timeløn uden overhead til koordinering/tovholderfunktionen.    

5) LGBT1 i Syd (lead organisation: Sex og Samfund) 

Resume: 
Der søges finansiering til en konference på Christiansborg med fokus på LGBT-rettigheder i Syd med 
deltagelse af danske og udenlandske organisationer samt ressourcepersoner fra Syd. Målet er at sætte LGBT-
problemstillinger i Syd på den udviklingspolitiske dagsorden og styrke danske NGOers kapacitet til at adressere 
problemstillingerne i Syd. Målgruppen er både politikere og praktikere. Det langsigtede mål er at bringe dansk 
udviklingspraksis på højde med vores nabolande.  

Der søges støtte til konferencekoordinator 29 timer ugentligt i 8 uger op til konferencen. Yderligere søges der 
støtte til en Projektkoordinator 8 timer ugentligt i 7 uger der skal bidrage med fagligt input og sparring i 
forbindelse med konferencen. 

Fire organisationer står bag dette initiativ (Sex og Samfund, LGBT, Dansk Flygtningehjælp national afdeling og 
Sabaah). Alle fire er med i styregruppen. De samme organisationer har tidligere søgt og fået finansiering til en 
fase 1, som bestod af to elementer: 1) Opbygning af en LGBT-webportal for udviklings- og 
menneskerettighedsorganisationer, herunder en vidensdatabase med oversigt over udviklingslandes 
lovgivninger, dokumenter, toolkits, eksempler på best practice, links og andre relevante oplysninger om emnet 
og 2) Udarbejdelse, trykning og distribution af en dansk LGBT guide/-minihåndbog for udviklings- og 

                                                 
1
 LGBT står for Lesbians, Gay men, Bisexuals and Trangendered persons  
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menneskerettighedsorganisationer. I første fase var LGBT lead-organisation. Aktiviteterne i fase 1 er endnu ikke 
afsluttet. 

Vurdering: 
Overordnet vurderes det at være rigtig fornuftigt og i god tråd med den rettighedsbaserede udviklingstænkning 
at sætte mere fokus på LGBT-rettigheder i Syd og at inddrage dette i højere grad i NGOernes 
udviklingsarbejde. Da det er relativt nyt med LGBT-rettigheder i dansk udviklingsbistand er konferencen at 
betragte som en introducerende aktivitet for overhovedet at sætte det på dagsordenen. Der kan ikke forventes 
effekt/resultater på strategisk niveau på nuværende tidspunkt. Dog savnes der en større ambition i forhold til 
konferencen, som en kapacitetsudviklende aktivitet. Det kunne eksempelvis forventes, at styregruppen tog 
initiativ til at mødes med de besøgende ressourcepersoner i forlængelse af konferencen for at sikre en 
kvalificeret og kapacitetsudviklende diskussion.    

Det anbefales, at inddrage FORDI i planlægningen og evt. inddrage dem som medarrangør for at trække på 
deres erfaring med rettighedsbaseret arbejde.  

Det er en dyr konference og det vurderes, at der er afsat mange timer til koordinering. Yderligere bemærkes 
det, at timerne er afsat i en meget kort periode (8 uger) og at denne periode kun starter 8 uger inden 
konferencen – det vurderes at være en meget kort planlægningsperiode.   
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Godkendelse: 
Initiativet støttes med et beløb på 100.000 kr. Kan konferencen ikke gennemføres for dette beløb, må der sikres 
medfinansiering fra anden side. Initiativet skal indsende et revideret budget samt dokumentation for afslutning 
på fase 1 inden den endelige godkendelse gives.  

6) Mellemamerika Demokrati Netværk (lead organisation: Mellemamerika Komiteen) 

Resume: 
Hensigten med et Mellemamerika Demokrati Netværk i Danmark er, at samle aktører der arbejder med 
udvikling i Mellemamerika for at analysere erfaringerne og den nuværende situation i de forskellige lande, og 
med inddragelse af repræsentanter fra folkelige bevægelser og organisationer i Mellemamerika at diskutere 
udviklingspotentialer og synergi imellem de forskellige indsatser. Arbejdet skal føde ind i og rodfæstes i de 
enkelte organisationers solidaritets-, projekt- og programarbejde i Mellemamerika. Der søges støtte til: 1) en 
indledende workshop, 2) vidensindsamling omkring arbejdet med demokrati og demokratiudvikling, 
fordelingspolitik, god regeringsførelse og fortalervirksomhed i Mellemamerika samt 3) etablering af en database 
til formidling af de indsamlede erfaringer.   

Fire organisationer står bag ansøgningen (Mellemamerika Komiteen, 3F, Verdens Skove og Dansk Handicap 
Forbund (DHF)). Hver organisation vil udpege et medlem til en styregruppe, der skal følge initiativet. 

Der er afsat 97.500 kr. (ca. 51% af det samlede budget) til løn til en koordinator til en timepris af 325 kr. 
Erfaringsopsamlingen i Mellemamerika gennemføres af ulønnede praktikanter.    

Vurdering: 
Det vurderes, at ansøgningens hovedaktivitet (erfaringsindsamling med feltarbejde) ikke som separat aktivitet 
opfylder de tematiske kriterier i NGO FORUMs ’Retningslinjer og bevillingskriterier.’ Formålet med erfarings-
indsamlingen beskrives bl.a. som en klarere vision for organisationernes arbejde, udfordringer og løsnings-
modeller samt forståelse i det folkelige bagland, hvilket må formodes at være en integreret del af 
organisationernes arbejde allerede. Det vurderes også, at erfaringsindsamlingen kunne gennemføres uden en 
særskilt bevilling fra puljen til støtte af kapacitetsudvikling, da meget af arbejdet skal gennemføres af ulønnede 
praktikanter og DHF allerede er i gang med deres egen erfaringsindsamling.  

Initiativet virker heller ikke helt gennemarbejdet, idet der f.eks. ikke endnu er etableret kontakt med en lang 
række potentielt interesserede organisationer f.eks. International børnesolidaritet, IBIS m. f. Generelt er det 
uklart om initiativet først og fremmest har et ”bagudrettet” formål, at indsamle erfaringer m.m., eller et mere 
fremadrettet formål. Det er mere konkret beskrevet, hvordan erfaringsindsamlingen skal foregå, end hvad man 
forestiller sig af få ud af den. Det er nævnt, at man forventer, at der vil blive produceret politikpapirer, men 
formålet er ikke klart. Nogle af de foreslåede aktiviteter kunne formodentlig finansieres gennem den del af 
Projektpuljen, som er rettet mod partnerskabsaktiviteter. 

En stor del af budgettet er allokeret til en koordinator placeret i Danmark på trods af at den største del af 
arbejdet udføres af ulønnede praktikanter i Mellemamerika.   

Det er første gang Mellemamerika Demokrati Netværket søger om støtte fra puljen.  

Indstilling: 
Initiativet støttes IKKE. 

 


